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Tjugotalet

Ingen har väl missat 
att vi har ett nytt de-
cennium. Många gillar 

att dela upp tiden i tioårsperioder. 
Tio år kan vara en lagom lång period 
för att beskriva en modetrend, en 
politisk eller ekonomisk epok eller 
något annat som påverkar vår tillvaro 
under ett antal år för att sedan ofta 
ebba ut. Det är ju egentligen inget 
som säger att något särskilt skall 
förändras bara för att vi byter tiotals-
siffra när vi anger årtal men kanske 
är det just vår förväntan som gör att 
det ofta ändå blir så. 

Inför millennieskiftet för tjugo år 
sedan var det många som inte bara 
var förväntansfulla. Många var också 
oroliga inför det stora och främ-
mande som ett helt nytt årtusende 
kan kännas som. Tusen år kan vi inte 
referera till i våra egna liv. Tusen 
år är utom vår egen påverkan och 
kontroll. En tioårsperiod, däremot, 

känns hanterbar. Jag var inte född 
under det förra tjugotalet men jag 
har förstås träffat många som var 
med. En del har talat om ”det glada 
tjugotalet” - det som sedan slutade i 
en ekonomisk kris. En del har berät-
tat om biofilmerna, jazzmusiken och 
de nya danserna, det som var alldeles 
nytt och modernt men som visade sig 
ha kommit för att stanna. Även per-
sonliga glädjeämnen och bekymmer, 
kärlek och vänskap, nya lärdomar 
och livserfarenheter, ja allt sådant 
som vi alla hela tiden går igenom kan 
vi senare förknippa med ett särskilt 
decennium. 

Nu ser vi fram emot ett nytt årtionde 
som skall fyllas med innehåll. Det 
hoppfulla är att vi själva har möjlig-
het att påverka hur det ska bli. Då 
kan tio år kännas lite för mycket 
för att överblicka på en gång. Jag 
föreslår därför att vi börjar med att 
närma oss våren 2020.  I församling-

en har vi mycket att se fram emot. 
Vi har fasteinsamlingen med flera 
olika aktiviteter bl.a. vårmarknaden 
den 28/3 som vi arrangerar för första 
gången. Vi har också, som vanligt, 
många gudstjänster, verksamheter 
och musikarrangemang i våra kyrkor 
och församlingshem. Förutom det 
vi själva gör i vår egen församling 
kommer vi också att få besök av 
vår biskop Johan Tyrberg. Johan 
är biskop i Lunds stift, Skåne och 
Blekinge, och den 1-5 april gästar 
han församlingarna i västra Ble-
kinge. Det brukar vara ungefär tio år 
mellan biskopsvisitationerna så passa 
på att vara med vid den avslutande 
festmässan i Karlshamn den 5/4. Den 
kommer säkert att bli ett fint minne 
som vi tar med oss när vi tänker på 
vårt tjugotal. En ljus, skön och väl-
signad vår önskar jag dig som läser 
Kyrknytt!

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
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Fasteaktionen 2020 inleds på fastlagssöndagen 23 februari och pågår fram till palmsöndagen 5 april 
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Denna nationella kampanj uppmärksammar vi i  
Mjällby församling med olika aktiviteter 

Under perioden 23 februari till den 5 
april infaller årets fasteaktion till förmån 
för ACT, svenska kyrkans internationella 
arbete.

• Vi inleder på fastlagssöndagen den 23 februari 
med gudstjänst kl. 14.00 i Mjällby kyrka och 
därefter serveras kaffe med fastlagsbulle i 
församlingshemmet.

• Den årliga laxmiddagen äger i år rum 22 mars. 
Vi firar gemensam gudstjänst med Listers EFS i 
Listerkyrkan kl. 11. Därefter äter vi tillsammans. 
Anmälan till pastorsexpeditionen på tfn. 500 21 
senast måndagen den 16 mars.

• Vårmarknad i Mjällby församlingshem samt 
Stenlängan blir det lördag 28 mars med inledning 
kl.10. Detta blir en dag för hela familjen, med 
bl.a. loppis och kakförsäljning, barnaktiviteter, 
korvgrillning, våffelservering mm. Överraskningar 
utlovas. 

För den som själv vill sälja finns bord att hyra 
för 100 kr. Man säljer för sig själv men de hundra 
kronorna går till ACT. Anmäl till expeditionen, tfn. 
500 21 senast måndag 23 mars, om du vill hyra 
bord. 

Allt vi samlar in tillfaller fasteaktionen så klart.

Det kan nämnas att vi under förra året samlade in över 
51 000 kr i vår församling till ACT och i år hoppas vi på 
att överträffa detta resultat!
Kom gärna på våra aktiviteter du också, 

ha trevligt och låt ditt bidrag göra 
skillnad!

Gunilla Aquilon Elmqvist,  
ansvarig för församlingens  

internationella arbete 

Årets fasteaktion handlar om att vi har alla 
rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet 

från våld. Kampen för fred, jämställdhet, 
rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever 

alla under samma himmel och har samma 
rättigheter men verkligheten ser olika ut. 

Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en 
hållbar framtid. 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Fasteaktion 2020! 
Temat för årets aktion är STÅ PÅ MODETS SIDA.

Rolf Nilsson sjunger i det fullsatta församlingshemmet i 
Ysane vid ”Hela församlingen sjunger Mellolåtar”  
2019-03-16. Foto: Anette Olofsson

Birgit Larsson sålde lotter och Gunilla Aquilon Elmqvist 
presenterade programmet vid ”Hela församlingen bakar” i 
Mjällby församlingshem 2019-03-31. Foto: Anette Olofsson
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Larry blev tidigt medveten om den 
negativa inverkan som den utbredda 
machokulturen och stereotypa köns-
roller har på samhället och ville göra 
något åt det. Han växte upp med en 
stark mamma som arbetade för mänsk-
liga rättigheter och när han började 
studera teologi upptäckte han en motsä-
gelse mellan sin mammas kamp och 
det liv hon levde och det han fick lära 
sig genom teologin. 
-Jag insåg att män behövde någon som 
skildrade dem och maskuliniteten. Och 
det var då jag verkligen fastnade. 

Männen är en del av problemet och 
kan därför vara en del av lösningen 
En viktig aspekt för att uppnå genus-
rättvisa och minska våldet är att in  
kludera fler, inte minst männen, i 
arbetet.
Män är en del av problemet och kan 
därför vara en del av lösningen, säger 
Larry. 
Många män, både unga och vuxna, har 
utbildats i frågor som rör jämställdhet 

Larry Madrigal är en av eldsjälar
na bakom Centro Bartolomé de 
las Casas i El Salvador, ett center 
som arbetar för att fler, inte minst 
män, ska inkluderas i arbetet för 
att minska det utbredda våldet 
i delar av Centralamerika. Act 
Svenska kyrkans fasteaktion hand
lar om att vi alla har rätt att leva 
i en trygg och säker miljö fri från 
våld. Tillsammans med våra part
ner världen över står Act Svenska 
kyrkan på modets sida när männ
iskor utsätts för våld, förföljelse och 
förtryck.

Larry Madrigal bor i El Salvador, ett 
land som tillsammans med Guate-
mala och Honduras tillhör några av 
världens mest våldsamma länder. 
Våldet drabbar framförallt unga män,  
men även kvinnor och barn. Köns-
baserat våld är vanligt i regionen och 
varje år mördas hundratals flickor och 
kvinnor, oftast av makar, exmakar 
eller pojkvänner. 

och genusrättvisa, men också inom 
frågor som rör mäns självkänsla och 
förebyggandet av våld mot kvinnor. 
Stort fokus ligger på att synliggöra den 
machokultur som genomsyrar regio-
nen och som är en stor källa till våld. 
Bland annat genom utbildningar och 
samtalsgrupper där det skapas utrym-
me för reflektion och där stereotypa 
könsroller lyfts, vänds och vrids på för 
att visa på dess negativa inverkan. 

Genusrättvisa och jämställdhet 
viktiga nycklar
Förutom den rådande machokulturen 
bidrar extrem fattigdom, organiserad 
brottslighet och stora inkomstklyf tor 
till det utbredda våldet. Act Svenska 
kyrkan verkar sedan många år i regio-
nen, och tillsammans med kyrkor och 
organisationer som Centro Bartolomé 
de las Casas, sker ett envetet arbete 
för att människor ska kunna leva 
i trygghet, värdighet och rättvisa i 
Centralamerika. Genusrättvisa och jäm  
ställdhet är viktiga nycklar för att nå dit.  
Arbetet sker utifrån ett brett perspek-
tiv som inkluderar kvinnor, män, ung  
domar och barn.

Positiva resultat
Larry menar att det finns väldigt 
mycket kvar att göra, men han ser en 
förvandling hos många av dem han 
möter.
Till en början anser många män att 
genusrättvisa inte har med dem och 
deras liv att göra, inte ens med kvin-
norna i deras närmaste närhet. Men 
allteftersom inser de flesta att det är 
de själva som spelar huvudrollen, och 
många väljer att ta en aktiv roll för 
att stötta kvinnorna i sin närmaste 
omgivning.
Och han möter också många kvinnor 
som tagit kontroll över sina liv genom 
att börja fatta egna beslut.
När en kvinna börjar fatta sina egna 
beslut blir hon en mäktig kvinna. 
Hon blir en kvinna som är stolt över 
sin kultur, sitt liv och sin familj. Det 
finns ingenting som gör mig mer 
passionerad.

Stå på modets sida

Foto : Magnus  Aronsson IKON
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Varje församling måste 
enligt Kyrkoordningen 
välja ett antal kyrkvärdar. 
Kyrkvärdarna utses varje 
mandatperiod (en mandat-
period är fyra år). Kraven 
för att kunna väljas som 
kyrkvärd är att personen är 
kyrkotillhörig, är döpt och 
har fyllt 16 år. 
Minst en av kyrkvärdarna ska vara  
ledamot i kyrkorådet (eller i för  
sam lingsrådet om sådant finns). 
Församlingen ska även utse en 
kyrkvärd som har särskilt ansvar 
för kyrkans inventarier, en värd 
skall utses för varje kyrka. I vår 
församling har vi sex kyrkvärdar 
som turas om att medverka vid våra 
gudstjänster och följande är inven-
tarieansvariga: Ingela Persson för 
Mjällby kyrka och Uno Johansson 

för Ysane kyrka. Kyrkoherden är 
självskriven som inventarieansvarig.

Den som är kyrkvärd kan sägas vara 
"värd i Guds tjänst" och har som 
främsta uppgift att skapa delaktig-
het och hemkänsla för gudstjänst-
deltagarna. Kyrkvärdarna har bl.a. 
följande uppgifter vid gudstjänsten: 
att välkomna vid dörren när kyrkobe-
sökare kommer in, läsa dagens texter 
(t.ex. gammaltestamentlig- och epis-
teltext) i överenskommelse med tjänst-
görande präst, tända ljus i samband 
med tacksägelse och ta upp kollekt. 

Mjällby församlings kyrkvärdar
Ny kyrkvärd Ingela Persson välkomnas 
& kyrkvärd Ewy Svensson avtackas i 
Ysane kyrka 20 oktober 2019.  
Foto: Patrik Carlsson

Främre raden, från vänster: Maria Knutsson, Kerstin Edvardsson och Kith 
Mårtensson. Bakre raden, från vänster: Ingela Persson, Uno Johansson och 
Sven-Inge Antonsson. Foto: Anette Olofsson



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec

Birgit Larsson

 

en. I P3:s ungdomsprogram ”Tisdag” 
fick de tre svara på frågor som gällde 
popmusik, där fröken Steen var den 
kunnigaste och blev utsedd till Sveri-
ges populäraste lärare.
– ”Bara nu vädret blir bättre, solen 
börjar skina och det blir varmare, så 
skall jag börja bygga till huset. Jag 
skall nämligen ha ett badrum med toa-
lett, för jag har tröttnat på att behöva 
gå ut i kylan.” Det säger Herman Pers-
son i Hällevik. Uttalandet är väl kan-
ske inte så märkvärdigt, det är bara 
det att Herman Persson idag firar sin 
90-årsdag. Och han kommer säkert att 
klara av bygget för han är inte bara vi-
tal för sin ålder, utan också en duktig 
snickare som byggt vrakekor till fis-
kare på Listerlandet. Han växte upp i 
Hällevik och gifte sig med en flicka 
från bygden. När han var tjugofyra 
år kom brev med 200 daler från en 
skolkamrat som var ”over there” och 
som bjöd in Herman till Amerika. Där 
blev arbete med att bygga broar, sätta 
in ångmaskiner och annat jobb några 
år. 1913 blev han så skeppare då han 
köpte galeasen ”Thomas”. Båtar och 
sjön har dominerat, fast nu sitter han 
hemma i stugan och tittar på havet. 
Men ett badrum skall ju byggas.
–  Kan man inte få sova lite till, und-
rade 104-åriga Ingri Mattisson, när 
personalen på Lister-hemmet i Mjällby 
väckte henne för att uppvakta på fö-
delsedagen. Men snart var sömnen ur 
ögonen och mor Ingri på sitt allra bästa 
humör och drack sitt födelsedagskaffe 
tillsammans med personal och till-
strömmande gäster, vilka hon tackade 
för alla vackra blommor hon fått.
28 mars Facklans amatörer i Hälle-
vik kunde notera ännu en framgång 
med folklustspelet ”Fädernegården”, 
såväl vad beträffar rollprestationerna 
som publikmässigt. Så amatörerna 
bestämde sig för att ge ytterligare en 
föreställning, då Hälleviks bygdegård 

blev fullsatt även en femte gång. Cirka 
1200 personer har nu sett ”Fäderne-
gården”.
6 april Mjällby AIF:s knattelag nr 1, 

tillsammans med ledarna Rune Elias-
son, Lennart Persson och Folke Ed-
vardsson. 
– Fasteinsamlingen som nu slutredovi-
sats i Mjällby församling har i år gett 
ett nytt rekord. Inte mindre än 25 000 
kronor, vilket tillfaller Lutherhjälpen, 
har på olika sätt samlats in, vilket mer 
än väl talar för mjällbybornas offervil-
ja då det gäller kyrkliga insamlingar.
11 april Det gamla halvt legenda-
riska ”Vraket” utanför Kråkenabben 
kommer helt säkert snart gå sin ödes-
timma till mötes. Den svåra isvintern 
har gastkramat det mer än 40-åriga 
fartygsskrovet på ett hårt sätt och den 
välkända fartygssilhuetten har ändrat 
form avsevärt, nu återstår endast skro-
vets stäv efter det en gång så stolta 
fartyget ”Fjeltop”. Alltsedan dess 
ödestimma den 26 augusti 1927 har 
fartygsspillran tjänstgjort som sjömär-
ke och betraktats av tusentals turister 
som den verkliga symbolen för Helig 
kors vik, som Hällevik ursprungli-
gen hette. Ett kärt utflyktsmål med 
båt på sommaren och skridskofärd på 
vintern är det välbesökt. Grundstöt-
ningen ansågs bero på felnavigering, 
men besättningen räddades av Söl-
vesborgslotsarna. Den dag ”Fjeltop:s” 
stäv går i djupet skrivs onekligen ett 
stycke vemodig bygdehistoria och en 
epok går i graven.
15 april Nu har listerfisket äntligen 

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Birgit Larsson)

18 feb. Hanö, nu en isolerad ö, detta 
på grund av ostlig vind och snötjocka 
vilket gjort att väldiga isbarriärer tor-
nat upp sig kring listerkusten. Sundspi-
len har ingen möjlighet att upprätthålla 
trafiken, så man blir utan post och tid-
ningar, men innan ovädret hade man 
fört över mjölk och extra proviant. Det 
är över 20 år sedan Hanö var isolerat.

2 mars MAIF började med klubb-
fest. Ett bra sätt att inleda fotbollssä-
songen är att samlas till en klubbfest 
tyckte grabbarna i Mjällby AIF och 
det resulterade i att man på lördags-
kvällen träffades i Nogersunds bygde-
gård för att umgås tillsammans under 
några trivsamma timmar, där fick 
man bl.a. vara med om paketauktion, 
vilken leddes av Bengt Berndtsson 
och Sune Persson. En av medlemmar-
na, Erik Fransson, underhöll gästerna 
med sång och musik ackompanjerad 
av Erikssons trio. Mycket läsk gick åt 
för att stilla törsten när man dansat en 
stund.
Mjällby AIF mötte på lördagen Mör-
rums GIS i en träningsmatch på 
Strandvallen, där hemmalaget vann 
överlägset med hela 11-1.
14 mars Äntligen kan vi presentera 
det första vårtecknet från Lister-lan-
det. Trots all snö och kyla har nu säl-
gen slagit ut med knoppar, vid väster-
väggen på Mjällby prästgård.
25 mars Sveriges populäraste lärare 
finns i Mjällby. Hon heter Anna-Karin 
Steen och undervisar i Centralskolan i 
Mjällby. Sveriges Radios ungdomsre-
daktion utlyste tävlingen och fick fram 
tre finalister av vilka fröken Steen var 
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det lilla kustläget föddes för bort- 
emot 200 år sedan och mest medvetna 
om detta är givetvis stugans ägare, 
68-årige pälsdjursuppfödaren och 
fiskaren Axel Augustsson och hans 
maka Ruth. Deras lilla fridfulla och 
anrika hem ligger alldeles intill ham-
nen. Just nu sjunger havet i dur ty det 
är ju försommar och böljorna smeker 
strandlinjen på ett betagande sätt. 
Inne i stugans täppa prunkar sommar-
blomster och Krokås äldsta stuga och 
dess omgivning bjuder besökaren en 
vy som är övermåttan rik på både idyll 
och gammaldags fiskarefrid. Men låt 
oss vandra tillbaka genom de tillryg-
galagda årtiondena till 1800-talets 
början. Då fanns enligt berättartradi-
tionen inte Krokås. Samhället föddes 
nämligen först det okända år, då den 
reslige och oförvägne kustroddaren 
Åke Mårtensson steg i land på den öde 
stranden vid Spraglehall. Mårtensson 
kom ursprungligen från Tärnö i Karls-
hamns skärgård, för att tillträda en 
kustroddaretjänst utmed denna del av 
den stormiga Listerlandskusten. Den 
berättelsen vill gärna göra gällande att 
Åke Mårtensson själv timrade upp sin 
lilla koja invid Krokåsstranden. Tungt 
hänga ännu bjälkarna i hans sentida 
ättlings, Axel Augustsson, stuga och 
åsynen av dessa för onekligen tanken 
till samhällets födslotider, till gry-
ningstiderna när kustroddaren från sin 
låga fönsterkarm med falkögon beva-
kade sin beskärda del av Listerhalvöns 
kustremsa. Varje Krokåsbo borde 
tänka på denne man med största tack-
samhet. Det var nämligen han som 
kom att bli bygdens stamfader och då 
i synnerhet för den stora Mårtenssons-
läkten. När det lilla härberget timra-
des fanns varken någon hamn eller 
någon väg utmed stranden, ty till vad 
nytta tjänar en väg som ingen tram-
par och en hamn som ingen angör. Nu 
nära två sekel efter, framstår Krokås 
som ett modernt kustsamhälle.

kommit igång. Fem trålare från Hanö 
som varit ute på fiske, landade i No-
gersund med tillsammans inte mindre 
än 8000 kg sill.
–  Ekeby skottkärra 85 liter, 57 kr. Blå 
korn 50 kg, 26 kr. Torvmull 400 liter 
11.75 kr. Malgarderob 20.75 kr. El-spis 
4 plattor 690 kr. Köksfläkt 229 kr.
– Vid vårdyrkesskolan i Karlskrona 
har fröken Lina Thuresson, Krokås, 
utexaminerats.
5 maj Det kommer att ”stötas i 
basun” vid Hörby/Skönabäcks ordi-
narie byastämma. Något så högtidligt 
har inte ägt rum på flera årtionden på 
nämnda bys stämma, men i år skall 
den fina traditionen komma till sin rätt 
hemma hos nuvarande åldermannen 
Ebbe Johansson i Lindskog. Det ny-
anskaffade byahornet, vilket ersätter 
det gamla hornet som sedan många år 
varit spårlöst borta, ligger än så länge 
i säkert förvara hemma hos smedmäs-
tare Ernst Jönsson i Hörby. Hornet är 
tillverkat i koppar och dess ljud vittnar 
om att konstsmeden Einar P. Vittsjö, 
lyckats väl med sitt verk. Debutblås-
ningen sker på stämman och ålder-
mansgillet i Lindskog invid Hällevik, 
då kommer säkert många tankar att gå 
till flydda tider, till epokerna när all-
mogen till tonerna från dova byahorn 
samlades till rådslag inunder moss-
belupna vasstak.
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12 maj Skall det tempererade fri-
luftsbadet i Hällevik bli samma pu-
bliksuccé i år som förra året, då man 
hade 63000 besökare? Med hjälp av 
Mjällby brandkår har 2 miljoner liter 
havsvatten forslats dit. Fritidsnämn-
dens ordförande Åke Jeppsson under-
stryker att det är äkta havsvatten i bas-
sängerna som kontinuerligt passerar 
en reningsanläggning varigenom det 
ständigt hålles friskt.
– Strömming per kg 1.60. Nyrökt 
böckling per kg. 5 kr. Fryst Kanadalax 
per kg 12.95. Färsk sik per kg 8.50.
22 maj Kan man tänka sig en mer 
idealisk placering för en fiskkonserv-
fabrik än Hörvik. Det kan i alla fall 
inte Anton Rubin, ägare till Skånede-
likatesser, som förra året förlade en 
del av sin produktion till det gamla 
fryshuset i Hörvik. Av de fyrtio an-
ställda är trettio av dem kvinnor och 
som vet allt om sill då de själva vuxit 
upp i hem, där sillen varit den främsta 
inkomstkällan.
– Fläskkotletter 12.90 per kg. Som-
marfalu 10.90. Rökt isterband 8.90. 
Drabantost 9.90. Rädisor i bunt 0.32. 
Sallad per styck 0.78, 5 st. Zorinarosor 
3.25.
5 juni  Kustroddare var först på 
Krokås öde strand. Varje Krokåsbo 
borde nalkas stugan med vördnad. 
Det var nämligen på den platsen som 

Axel Holmberg, Rut Andersson, Dagny Holm berg, Gösta Andersson, Helge 
Andersson och Lars Persson vid vraket. Fotot tillhör Jan-Inge Andersson
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Varmisar och kalla kårar
En musikal av Karin Runow

Det var en gång ett folk som bodde 
i ett land som låg i en grön dal, 
omgiven av höga snöklädda berg. 
Människorna som bodde där i dalen 
var ovanligt lyckliga. Det var nämli-
gen så, att alla vid sin födelse fick 
en liten mjuk och skön påse med 
varmisar.

Varmisarna var mjuka, lena och 
röda, och den som fick en sådan 
i sin hand fylldes av värme, ljus, 
läkedom och tröst.

Varmisarna kunde man dela med 
sig av i oändlighet och de lindrade 
all ledsamhet. För varmisar är som 
kärlek – de växer när man delar 
med sig av dem. Men en dag kom 
det en häxa som tillsammans med 
två medhjälpare började sälja kalla 
kårar. De spred ett falskt rykte om 
att varmisarna höll på att ta slut 
och fick till sist invånarna överty-
gade om att så är fallet.

Lördag 7 mars kl 16.00 

får du reda på hur berättelsen 
slutar. Då framför Listerkören 
musikalen i Ysane försam-
lingshem. Medlemmarna i 
kören sjunger och spelar de 
olika rollerna och församling-
ens barngrupper har hjälpt till 
med rekvisita och scenografi.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen, 22 
- 25 maj, åker Yganokören till Irland 
på körresa. Tillsammans med kom-
minister Gunilla Aquilon Elmqvist 
besöker vi Wexford, där Gunilla job-
bade som präst 2005-2010. Wexford 
ligger några timmars resa söder om 
Dublin. Staden grundades av vi-

kingarna på 800-talet, och ligger vid 
floden Slaneys mynning i Irländska 
sjön. Där finns en stor djuphavshamn 
med mycket handel.

I Wexford kommer vi att sjunga i en 
traditionell gudstjänst i St Iberius 
Church, lära känna församlingen 

och dess medlemmar samt ge en 
egen konsert. Repertoaren blir sakral 
musik ur den irländska gudstjänst-
traditionen, irländsk folkmusik och 
svensk musik – allt från folkmusik 
till ABBA. Vi ser mycket fram emot 
att få se hur en irländsk församling 
skiljer sig från vår egen i Mjällby.

Väl hemma igen, kommer Ygano-
kören att ge en  hemkomstkonsert i 
Mjällby kyrka söndag 7 juni kl. 20.00. 
Vid den konserten förstärks kören 
med en musikertrio för extra sväng. 
Hjärtligt välkomna!

Karin Sax Granlöf, körledare 

Yganokören goes to Ireland!
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WATSON
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ME-
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MÅNGA
ANTIKA
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STIG
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KANIN
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GAMMAL
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LJUD
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BAK
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FÖRMÄL-
NING

BURGEN

HAMMARDEL
FLOTT
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BRYTER
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BLIVIT
NER-

SATTA

MAY-
DAY

KAN MAN
VARA

UTE PÅ SPEL
MED PET

SORTIS MOTSATS

VIKTI-
GA VO-
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. . . MYGG
OCH

SVÄLJA
KAMELER
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MARK
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TILL
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FÅR PÅ
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SMÖRA
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GUD
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa aaaaaa aaa aaa ,
då han på korset dör ock för mig."

Lösning till Vinterkryss 
Vinnare av ”Vinterkryss 
2019/20”
1:a pris: Gunvor Larsen
2:a pris: Alicia Wernersson
3:e pris: Gunbritt Nilsson
Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
”Dig vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, dock utan brist.
I oskuld dig en jungfru bar,
stor aaaaa aaaaa aaaa änglar var.
Ära vare Gud!”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 4 
maj till ”KyrkNytt, Mjällby försam-
ling, Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVES-
BORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 2020”
1:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 250 kr
2:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 150 kr
3:e pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 75 kr
OBS! Glöm inte att fylla i namn och 
adress

Vårkryss

FASTEAKTIONEN 2020

Fo
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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Anslagstavla

Yganokören konsert
Yganokören ger en hemkomstkonsert i  

Mjällby kyrka  
Söndag 7 juni kl 20.00.  

Vid den konserten förstärks kören med en musikertrio 
för extra sväng. Hjärtligt välkomna! 

Samordning av  
gudstjänsttider!

Kyrkorådet har beslutat att på 
prov samordna gudstjänsttiden för 

förmiddagsgudstjänsterna i Mjällby och 
Ysane kyrkor.

Följande tider gäller:
Kl. 10.00 under perioden 1 april – 31 oktober

Kl. 11.00 under perioden 1 november – 31 mars

Vi behöver dig!
Besöksgruppen= Diakonigruppen, är en del av 
Mjällby församlings diakonala arbete. De gör 
en enorm insats bland sjuka och ensamma.

Vill du vara med och hjälpa till i denna 
viktiga verksamhet är du välkommen att höra 

av dig till diakoniassistent 
Marie Nilsson på tel. 0456-566 03. 

Vi ser verkligen fram emot ett samtal från dig!

KyrkNytt delas ut följande datum:
24/2 – 25/2 (Vårnumret 2020)

1/6 – 2/6 (Sommarnumret 2020)
24/8 – 25/8 (Höstnumret 2020)

23/11 – 24/11 (Vinternumret 2020/2021)

10

Information om vad som händer i 
våra kyrkor

Du vet väl var du hittar information om vad 
som händer i våra kyrkor??
• Förutom på sista sidan i KyrkNytt annon-

serar vi tillsammans med Blekinges övriga 
församlingar varje fredag i BLT och Sydös-
tran på sidan ”Svenska kyrkan”. 

• Du hittar även informationen på vår hem-
sida www.svenskakyrkan.se/mjallby, www.
facebook.com/mjallbyforsamling och på 
kyrkornas anslagstavlor. 

• Vi annonserar också på lokalsidan i BLT/
Sydöstran vid vissa tillfällen, exempelvis 
inför midsommar och jul.

Torsdagsträffar  
i Mjällby församlingshem

Torsdag 12/3 kl. 14.00  
Stefan Nilsson sjunger och spelar

Torsdag 16/4 kl. 14.00 
BG och JB underhåller med sång, musik och 

quiz

Torsdag 14/5 
Torsdagsträffens utfärd.  

Mer information kommer!

Välkommen!

Har du ingen bibel? 
Välkommen att hämta en gratis

på pastorsexpeditionen!
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01

Gunilla Aquilon Elmqvist, komminister 566 02

Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06

Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

Kyrkomusiker 

Karin Sax Granlöf 566 04

Bo Knutsson 566 05

Församlingsvärdinna

Åse Balkestam-Berglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40

Nils-Erik Eriksson 566 11

Hans-Peter Eriksson 566 12

Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane  
tel. tid. må-fr 9.00-9.30 566 50

Lars-Åke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

Enoc Noah Ottosson, Mjällby Ljunga 12/10
Agnes Ellen Sigrid Forsberg, Sölvesborg 20/10
Ulf Linton André Viklund, Hällevik 26/10
Isabella Josefin Silvervret, Djupekås 24/11
Ally Anita Hedlund, Stiby 30/11
Stella Linnea Irene Bergh, Nogersund 30/11

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2020
Redaktionen: Birgit Larsson, Gunilla Aquilon Elmqvist, Karin 

Sax Granlöf, Marie Nilsson och Anette Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar. 
Tryckt på miljövänligt papper.

Gunvor Johansson, Norje 4/10
Birger Lundström, Mjällby 18/10
Anne-Marie Fröberg, Ljungaviken 25/10
Ingegärd Svensson, Norje 8/11
Joakim Eriksson, Mjällby 15/11
Jan-Peter Heinsen, Norje 15/11
Elmer Johnsson, Nogersund 20/11
Knut Andersson, Mjällby 20/11
Per-Ingvar Jönsson, Ysane 21/11
Alf Alfredsson, Hällevik 27/11
Elsa Svensson, Nogersund 27/11
Kjell Thomasson, Norje 28/11
Catarina Knutsson, Kristianstad 29/11
Gert Larsson, Mjällby 4/12
Britta Kullberg, Sölvesborg 6/12
Ulla Karlsson, Grönslätt 11/12
Ingrid Johansson, Hällevik 11/12
Ruth Ernstsson, Hanö 13/12
Rune Bengtsson, Mjällby 18/12
Anders Sjöstedt, Hosaby 20/12

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 1/3  Första söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Onsdag 4/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Lördag 7/3 
16.00  Ysane församlingshem, Listerkören framför musikalen 

”Varmisar och kalla kårar” av Karin Runow.

Söndag 8/3  Andra söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Gosskören, Patrik Carlsson, 

kyrkkaffe i kyrkan.

Torsdag 12/3 
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Stefan Nilsson 

sjunger och spelar.

Söndag 15/3  Tredje söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Söndag 22/3  Jungfru Marie Bebådelsedag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, gudstjänst, Patrik Carlsson, 

Yganokören, gemensam gudstjänst med Listers EFS, 
laxmiddag efter gudstjänsten, anmälan till pastorsexp. 
tel. 500 21 senast 16/3.

Onsdag 25/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Lördag 28/3
10.00  Mjällby församlingshem och Stenlängan, Vårmarknad 

- en dag för hela familjen, med bl.a. loppis och 
kakförsäljning, barnaktiviteter, korvgrillning, 
våffelservering och överraskningar. Läs mera på sid 3.

Söndag 29/3  Femte söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, kyrkkaffe i kyrkan.

Fredag 3/4
8.30  Mjällby kyrka, morgonbön i samband med 

biskopsvisitation.

Söndag 5/4  Palmsöndagen
10.00  Karlshamns kyrka, Festmässa, gemensam gudstjänst 

för Listers- och Bräkne kontrakt i samband med 
biskopsvisitation, biskop Johan Tyrberg med flera.

Torsdag 9/4  Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Patrik Carlsson.

Fredag 10/4 Långfredagen
10.00  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, Kyrkokören. 
18.00  Ysane kyrka, musikandakt med stilla orgelmusik, 

Gunilla Aquilon Elmqvist, Nadja Schelin – orgel.

Söndag 12/4  Påskdagen
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, körsång: 

”Aulawabblarna”, kyrkkaffe i kyrkan.

13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst, Patrik Carlsson, Rolf 
Nilsson – sång, kaffe. 

Måndag 13/4  Annandag påsk
10.00  Ysane kyrka, mässa, Gunilla Aquilon Elmqvist, 

Yganokören.

Torsdag 16/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”BG och 

JB”, sång, musik och quiz.

Söndag 19/4  Andra söndagen i påsktiden
10.00  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, Listerkören, barngrupperna, utdelning av 
”Bibel för barn” till barn födda 2014, kyrkkaffe i 
kyrkan.

Söndag 26/4  Tredje söndagen i påsktiden
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 3/5  Fjärde söndagen i påsktiden
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, kyrkkaffe i kyrkan.

Onsdag 6/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 10/5  Femte söndagen i påsktiden
10.00   Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 14/5 Torsdagsträffens utfärd, mer information 
kommer.

Söndag 17/5  Bönsöndagen
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, Moderaternas kyrksöndag, kyrkkaffe.

Torsdag 21/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, 

kyrkkaffe i kyrkan. 

Söndag 24/5  Söndagen före pingst
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Lördag 30/5  Pingstafton
17.00  Mjällby kyrka, vårkonsert med församlingens 

barnkörer, Karin Sax Granlöf. 

Söndag 31/5 Pingstdagen
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, körsångare från Mjällby och Sölvesborg, 
gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling

Kalendarium

Våren 2020

OBS!  Ändringar kan förekomma. Se alltid 

tidningarnas predikoturer.


